
erinner je je de ziomers tvairin' je uren-
lang in de brandiSg over de aarxollende

Spffiff
.t,'::rr. ;: ;=: ;r. (Variatie op Dekasana)

B.ehalve dat deze lioudlng gewoon erg
leuk is. om-same-! -lg -d:en, 

verhoogt
het de concentratie van- k-indei'en-en --- '
versterkt het hun gevoel voor balans.

1. Oeren eerst Sanen O.r OO ean Ocpl le

staan met de armen wijd (vliegtuigarmen).

Laat het kind dan iets naar voren burgen

met het bovenliji terwijl de voet dle van

de grond is naar achteren wijst.

2. Ga nu op de grond zitten tegenover
je staande kind. Leg je handen onder de

sc.o-clers ral ie,ir'o en laar renr oI naa'

weer vliegtuigarmen maken. Rol je rug

aaQlad't a' naar bereoer .n b.erg je

voeten onder de heupen van je kind, de

' ie e1 1aa' ell.aar, de -eret naa, ouitel.
3. -aar je kind de oelen naar aclteren
stre.\en, to-oa je vol,edig op ;e rug 'igt
met je benen opgestrekt en je kind als een

vliegmachine boven je hangt, veilig op
jouw handen en voeten steunend.

4. Kom voorzichtig uit de houding door je

knieen te buigen en je kind te laten'landenl

ffi .^i:#**@ golven sprong? S,{}.4E sulswjlk op de
€ € kermls probeerd. [. b.*.g"nde trappen

te overbruggen? Handsrand te$n de muur oefende?

Momenren waarop jc je zelfbew*tziin oversteeg en vol-

Iedig een werd met het moment en de beweging. 'tr4le

don t stop playing because we grow old, ae grbw old because

we stop playingl schreef George Bernard Shaw. Laten lve

daarom ons hele leven blijven spelen. Voigens weten-

schappers is het stofie dat wordt aangemaakt tijdens spel,

neurotrofine, belangrijk voor de ontwikkeling van je

hersenen, om bijvoorbeeld op een soepeie manier te

kunnen omgaan met problemen en verandering.
'\Taarom naar zekerheid zoeken, a1s je kunt groeien van

het onbekende,' concludeert deAmerikaansepsychologe
Carol Dweck, die intensief onderzoek doet op het gebied

van motivatie en 'mindsetl Zlj ruadt aan altijd te blijven
spelen, uit te proberen en grenzen op te zoeken.

Speelsheid is niet alleen goed voor je brein, maar ook
voor je geiuksgevoel. Het is de combinatie van concen-

tratie en overgave, fysieke inspanning en uitgelatenheid

die je in zo'n vrolijke, gelukzalige staat kan brengen. In
de yogafilosofie wordt gesproken over de koshai. Dit zijn
vi.if lagen van bewustzijn.'S?'anneer de eerste vier - fysiek,

adem, mentaal en weten - met elkaar zijn verbonden,
dring je door tot de vijfde laag, gelukzaligheid. In de

speelse yogahoudingea die we hier laten zien, zitten al

deze elementen: de fysieke uitdaging, de energie die de

ademhaling brengt, de mentale concentratie, de kennis

over de houding. Je jongleert met balans, kracht, durf,
overgave en iets nieuws uitproberen, de sleutels naar

plezier en ontwikkeling. Je hebt steeds je focus nodig,
nraar tasr ook de onzekere uiteinden van je comfortzone ee.
af. Ga niet voor het eindresultaat, geniet van het spel - en ,{
uit de houding vallcn hoorr erbij.
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HappyiBa by Rol I @,,i4a !e.t:as1na)
Een eenvoudige oefening die he-el plezierig en lekker voor je
rug en heupeitjs,-----
1. Ga op je rug liggen-ea-tidk je kniedn richting je borstkas.

Houd ze ongeveer 90 graden boven je heupen en pak ze met
je handen vast.

2. Draai eerst wat rondjes naar links en rechts over je onderrug
om deze losser te maken.

3. Trek je knieen verder richting je borstkas en breng je onder-
benen en voeten omhoog. Nu maakje een hoekvan 90 graden

met je onderbenen boven je kniedn. Pak je voetzolen vast ol als

dat onstabiel voelt, je enkels. Probeer eerst je onderrug, schou-

ders en hoofd zo veel mogelijk richting de vloer te ontspannen.
4, Ro dan rustig van links naar rechts, steeds een stukje verder.

De uitdaging ligt in het moment van wel of niet omrollen.

(Bakasana)

1. Begin vanult hurkzlt met je voeten op heupbreedte en je

kniedn iets naar burten. Zetje handen op een voet engte v66r
je voeten plat op de grond, waarbij je je heupen omhooglift.
2, Buig de e ebogen ver naar buiten en zetje knieen zo hoog
mogelijk op je bovenarmen. Ti nu je hoofd en borstbeen
op en kijk naar voren. Leun zo ver mogelijk naar voren op je

handen en probeer eerst een, dan allebei de voeten van de

voer te ti en. Blrlf mrnstens 3 ademhalingen in de houdtng.
Lukt het niet, blrjf dan de eerste paar keer alleen je gewicht
verplaatsen tussen je handen en de bal rran de voeten, totdat

'1e het idee hebt dat je polsen sterk genoeg zijn.

3. Gaat deze houding je goed af? Probeer a s variatre eens

Parsua Bakasana, de zi)waartse versle. Oefen deze eerst op
belde bovenarmen, rr,raarbij de zllkant van je knie rust op de

ene, en de zijkant van je heupen op de andere bovenarm.

tl
I

(Suatga Duidasana)
Dit is een gevorderde houding, maar je kunt haar oefenen in alle stadia.
1. Beglnin Kr ger | (I'irdbhadrasanaII): ga staan rn een spreidstand en draai de inkervoet
90gradennaar;nt-enderechtervoetretsnaarlrnks.Buigde inkerknietotdierechtbovende
enke ls er houd het rechterbeen gestrekt.

2. Legle nrere eboog ooje inkerbeen en draai vanuitje schouderje rechterarm een paar

maal iroor angs, omhoog en naar achteren. Laatje rechteronderarm dan rusten ople onderrug,
3. Breng je inkerarm onder je been door, of eg, als je niet genoeg ruimte hebt, je hand tegen
de b nnenkant van 1e dijbeen. Voelje genoeg ruimte in schouders en borstkas, pak dan met je
iinkerhand je rechterpols.

4. Kljk naar je linkervoet en hop je rechtervoet nu naar voren, totdat deze op heupbreedte
naast de lrnkervoet staat. Breng je he e gewicht op je rechterbeen en ift je torso omhoog; je

armen nog steeds ln deze fde positle.

5. n de vo edige versre strek je het llnkerbeen schuln omhoog. B1ilf een aanta ademha ingen
staan, ga dezefde weq terug naar Krijger li en doe de houding naar de andere kant.
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\J*.i -*.' o,,...- i,' flB.*.irif iCirf r"'i :'l' *:l'.'"'id; r1t t'trili[ (l/asisthasana)
:

1. Ga zitten op handen eir- knleirh;maak een aantai keer je rug bo door

op je uitademing je navel richting je ruggengraat te trekken. Zo activeer je

uddiyana bandha', b ljf dit gedurende de houdlng doen.

2. Strek je linkerbeen en draaije linkerheup open. Rol dan ook je inkerschou'
der open en strek je linkerarm omhoog; je schouders zijn boven elkaar.

3. Houd je blik op een vast punt gericht en tilje linkervoet van de vloer terwij

.je je linkerarm over je oren strekt.

4. Je kunt de houding steeds een stapje verder voeren. Buig je Linkerknie

naar achteren en pak je voet vast, terwijl je je heup iets naar voren duwt Dir

opent de heupen en schouders en geeft een gevoe van overgave, terwij je
wel gefocust moet blijven om je balans te houden.
5. B ijf 5 ademhalingen in de houding en wissel van kant. Probeer de variant

ook eens terwiji je eerst in de volledige Zi.jwaartse Planl gaat staan

',r : il.l::,.' , (Tolasana)

1. Ga zitten in kleermakerszlt en zet je handen naast je op de
grond. Bij deze houding kun je twee b okken of dikke kussens

gebruiken om jezef wat hoger op te tlllen Activeer je bekken-

bodemspier (oftewel mula bandha) en tll een paar maal kort je

heupen iets van de grond. Leg dan je handen met de handpal-
men naar beneden onder je bil en om je po s een tegenstretch
te geven.

2. Doe de oefening nogmaals; probeer jezelf iets hoger te tillen en

langer vast te houden. -le voeten rusten nog op de vloer.

3. Kun je in volledige Lotushouding komen zonder je knleen ol
enkels te bezeren, kom dan ln Lotus. Doe weer hetzefde, maar
probeer nu ook je voeten net iets boven de grond te houden.
Lukt dit nlet, geen paniek: je kunt ook met je voeten net aan de
grond nu van voren naar achteren'schommelenl Oefening baart

kunst, het schommelen geeft je een licht gevoe .

n
Ua nSef (Nararaiasani) ,t
Een mooie houding die bekendstaat als ,r

natuurlijke remedie tegen sombere gevoelens..l
'l . BeE n rechtop staand in Berghouding
(Tadasana) Breng je gewicht op je rechterbeen,

ioc.rs lp ien punt voor je en buig je linkerbeen
naar achte,er
2. Fak m-.r le lnkerhand je inkervoet vast en

5i1-.i1 3 p-.6l^l-.rarn- omhoog.
3. ',,/ sla iseer ie houding eerst en breng je knie

car ,,,erd:r naar achteren. Strek je nkervoet bij
je b, i'aroaan terwillje je rechterarm naaT voren

strekt Telkens wanneer je voe t dat je gaat wan-
ke en, ontspan je door te g m achen en ste jeje
goed de v er richt ngen voor waarin je nu strekt.

Kruin omhoog, rechtervoet in de vloer, rechter

arm naaT voren en linkervoet naar achteren.

4. Houd de houding mlnstens 5 ademhalingen
aan en wisse van kant. t,,
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fit tijdens
mrjn ontvoering'
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